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Verantw. uitg.: Jan Bertels, burgemeester - Spoorwegstraat 27, BE-2200 Herentals

Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en augustus)

Doe mee met de bloemenwedstrijd
Wordt ook u blij wanneer u voorbij een bloemenrijk voortuintje of een
fleurige vensterbank wandelt? Vast wel! En ook dieren kunnen ervan
genieten. Daarom willen het stadsbestuur en de milieuadviesraad
zo veel mogelijk mensen aanmoedigen om de Herentalse straten te
vullen met geuren en kleuren. Dat doen ze deze zomer met de derde
bloemenwedstrijd. Hebt u een kleurige voortuin of hebt u plaats
voor bloembakken aan uw gevel, aarzel dan niet en schrijf u in. Uw
deelname wordt beloond met een mooie prijs.

U kunt zich inschrijven voor de volgende categorieën:
• voortuin met hoofdzakelijk bloeiende planten en heesters
• kleurrijk tegeltuintje
• bloembakken
• bloemenstraat
Om een bloemenstraat te worden, moet minstens een vijfde van de
bewoners meedoen. Eén persoon schrijft de hele straat (of een deel
van de straat) in. Bewoners van een bloemenstraat kunnen ook nog
individueel deelnemen in een van de andere categorieën.
Schrijf u voor 31 augustus in via www.herentals.be/bloemenwedstrijd
of 014-28 50 50 en laat weten wanneer u verwacht dat de
bloemenpracht het mooiste zal zijn. Stuur ook uw fleurigste foto’s
mee. Lukt het niet om zelf foto’s te nemen, dan komen de leden van
de milieuadviesraad wel even langsgefietst.
Alle deelnemers zijn welkom op de milieuadviesraad van donderdag
14 september om 20 uur in het administratief centrum. Daar worden
de foto’s geprojecteerd en beoordeeld. De prijsuitreiking vindt plaats
op 12 oktober om 19.45 uur.
Ik doe mee!
Surf naar www.herentals.be/bloemenwedstrijd.

voorwoord ...

DEZE MAAND

Een nieuwe lente, een nieuwe burgemeester
De lente is in het land. In deze periode van het jaar brengen vele
mensen hun tuin in orde en wordt er ijverig geplant en bewerkt. We nodigen familie en
vrienden uit voor een barbecue en praten gezellig bij. Het voorjaar is dan ook een fijne tijd
voor iedereen. Ook de mannen en vrouwen van de groendienst hebben hun handen vol om
het groen in de stad in orde te brengen. Want we genieten allemaal graag van kleurig en
goed onderhouden openbare parken en pleintjes, zonder zwerfvuil, zonder hondenpoep
en zonder vandalisme. Laten we daarom zuinig zijn op onze openbare ruimte, en respect
hebben voor het werk van de stedelijke arbeiders respecteren. Ze verdienen het.
De lente brengt dit jaar niet enkel de langverwachte zwaluwen, maar ook een nieuwe
burgemeester. Ik wil Jan Peeters danken voor zijn harde werk van de afgelopen jaren en
wens hem veel succes in zijn verdere carrière. Trots en met veel goesting neem ik voor de
volgende twee jaar het ambt van burgemeester over. Er staan ons nog veel uitdagingen te
wachten. Samen met de rest van de bestuursploeg beloof ik daarom mijn uiterste best te
doen voor alle inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.
Uw burgemeester
Jan Bertels
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Gezocht: hondenbaasjes met stijl!
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Afsluitingen rond Peertsbos
Sport Vlaanderen plaatst in mei op een aantal plaatsen afsluitingen in het zuidelijke deel van
het Peertsbos, tussen de Nete en het Heiken. De afsluitingen komen er na overleg met het
Agentschap Natuur en Bos en het OCMW. Ze dienen om motorvoertuigen te weren uit het bos
en om sluikstorten tegen te gaan. De afsluitingen bestaan uit slagbomen, paal-en-draad en
fietssluizen. Op die manier kunnen fietsers en voetgangers, waar het toegelaten is, nog steeds
het bos in. In een latere fase komen er ook afsluitingen in het noorden van het Peertsbos,
tussen het Heiken en de Meivuurstraat.
Meer informatie: Francis Pepermans, tel. 02-209 46 17

Pop-up Europa
Pop-up Europa wil Europa dichter bij
de burger brengen. Van 5 tot 20 mei
staat Herentals daarom in het teken van
Europa. Tijdens Pop-up Europa Herentals
maakt u kans op mooie prijzen. U krijgt
immers een kraslot bij elke activiteit van
Pop-up Europa of telkens als u tussen 5
en 18 mei het stadsloket, de toeristische
dienst, het zwembad of de sportdienst
bezoekt. U mag natuurlijk ook aan de
literatuurwedstrijd meedoen.
5 mei

20.00 uur

Lucas De Man – De Man door Europa, in de schouwburg

7 mei

08.00 uur

Europees Rad van Fortuin op de zondagsmarkt

9 mei

07.30 uur

Dag van Europa: uitdeelactie aan het station van Herentals

16 mei

20.00 uur

Europa in Woord: Koen Peeters en de Grote Europese Roman,
in de Lakenhal

19 mei

19.00 uur

Prijsuitreiking kraslotenwedstrijd en literatuurwedstrijd, in de bib

Alle activiteiten zijn gratis. Pop-up Europa is een initiatief van provincie Antwerpen in
samenwerking met het stadsbestuur.
Meer informatie: www.popupeuropa.be

Burger tevreden over communicatie en dienstverlening
van het stadsbestuur
In januari en februari voerde een master student aan de KUL een onderzoek uit naar de
tevredenheid van de Herentalsenaar over de communicatie en dienstverlening van de stad.
Dit onderzoek was een herhaling van een gelijkaardig onderzoek uit 2011. De resultaten zijn
overwegend positief. De belangrijkste communicatiekanalen van de stad zijn en blijven de
Stadskrant en de website. De tevredenheid over beide kanalen stijgt lichtjes tegenover 2011.
De opvallendste stijging is die van de tevredenheid over het contact met de medewerkers van
de stad. Deze bedroeg in 2011 slechts 6,6, maar klokt nu af 7,9 op 10. Uit een statistische analyse
blijkt dat vooral het stadsloket voor een grote tevredenheid onder de bewoners van Herentals,
Noorderwijk en Morkhoven zorgt. Belangrijke aandachtspunten die de stad zeker in acht zal
nemen, zijn het sneller communiceren van werkzaamheden en gewijzigde verkeerssituaties.

Kleerroos renoveert!
De wijk Kleerroos werd gekozen als
pilootwijk in de Kempen voor de opstart
van een wijkrenovatieproject. Onder de
naam ‘Kleerroos renoveert!’ gaan de
stad en IOK samen met de bewoners van
Kleerroos op zoek naar manieren om de
woningen energiezuiniger te maken.`
Aangezien de woningen in de wijk sterk op
elkaar lijken, is het immers extra voordelig
om de renovatiemaatregelen gelijktijdig
met andere bewoners van de wijk te laten
uitvoeren.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt
door financiering van het Europese Interreg 2 Zeeën-programma en het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Jeugdcentrum 2200
zoekt overnemers
Jeugdcentrum 2200 is op zoek naar
enthousiaste jongeren om de werking van
het jeugdcentrum over te nemen.
Samen met uw vrienden verzorgt u de
dagelijkse werking van het jeugdcentrum
en organiseert u allerlei activiteiten. Hebt
u interesse, kom dan op dinsdag 9 mei
om 20 uur naar de infoavond in het
jeugdcentrum.
Meer informatie:
Jeugdcentrum 2200, Grote Markt 41,
www.facebook.com jc2200

Meer informatie: www.herentals.be/onderzoek
mei 2017
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WETENSWAARD
Subsidie voor zwaluwnesten
Zwaluwen zijn gemakkelijk herkenbare en graag geziene vogels. Hun aanwezigheid in de buurt van
huizen en boerderijen werd lange tijd als vanzelfsprekend beschouwd. Maar de laatste twintig jaar
neemt hun aantal drastisch af. Om de zwaluwen te ondersteunen geeft de stad een subsidie aan mensen
die een huis hebben waar zwaluwen nestelen. De subsidie geldt voor nesten van de huiszwaluw,
boerenzwaluw en gierzwaluw (hoewel die laatste geen echte zwaluw is). U kunt de subsidie in juni en
juli aanvragen via www.herentals.be/subsidie-zwaluwkolonie.

STADSLOKET
Afvalkalender
Elk jaar in december verdeelt de IOK een
afvalkalender in alle brievenbussen van
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.
U kunt de afvalkalender ook altijd
online raadplegen, of via de Recycle
App op uw smartphone bekijken. Een
nieuwe papieren versie kunt u bij het
stadsloket vragen.

Raadpleeg online
Op de website van IOK kunt u gemakkelijk de afvalkalender raadplegen. U
selecteert uw gemeente en uw straat
en klikt op ‘zoek’. Surf naar www.iok.
be/ophaalkalender.

Aan de slag met computer en internet
In mei en juni kunt u in de bibliotheek terecht voor een reeks computercursussen. Deze lessen
zijn gratis en worden gegeven door ervaren lesgevers.`
• Privacy en veiligheid op internet en sociale media – dinsdag 23 mei van 13.30 tot 16 uur
• Opslaan in de cloud en het gebruik van WeTransfer – woensdag 24 mei van 9.30 tot 12 uur
• Driedaagse cursus websites bouwen – vrijdag 26 en maandag 29 mei van 13.30 tot 16 - uur
en zaterdag 3 juni van 9.30 tot 12 uur
• Windows 10 – donderdag 1 juni van 13.30 tot 16 uur of van 19.30 tot 22 uur
• Driedaagse cursus digitale foto’s opslaan op de pc, verfraaien en bewerken – dinsdag 6,
woensdag 7 en donderdag 8 juni van 13.30 tot 16 uur
Per les kunnen maximaal tien personen deelnemen. Om die reden is het ook noodzakelijk om
vooraf in te schrijven. U betaalt een waarborg van 5 euro per sessie. Dit bedrag krijgt u terug
aan het einde van les. De deelnemers hoeven geen laptop of tablet mee te brengen.
Meer informatie en inschrijvingen:
bibliotheek Herentals, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50, herentals@bibliotheek.be

Infonamiddag rond mobiliteit

Van 1 april tot 30 juni wil het project Nieuwe Tijden de Kempen laten kennismaken met
plaatselijke initiatieven zoals samentuinen, repaircafés, voedselteams, autodelen en cohousing.
Door samen dingen te lenen, ruilen, delen en huren kunt u lokaal meer greep krijgen op uw
leven. Het volledige programma vindt u op www.nieuwetijden.be.
Op zondag 14 mei komt Nieuwe Tijden naar Herentals met een infonamiddag over mobiliteit.
Van 13 tot 18 uur wisselen sprekers, workshops en animatie elkaar af in de Lakenhal. Op
de Grote Markt kunt u gezellig langs allerlei info- en beleefkraampjes slenteren. Ook de
gemeenschapswachten zijn aanwezig om fietsen te graveren. Muziek, kinderanimatie, hapjes
en drankjes maken er een leuke uitstap van voor de hele familie. De toegang is gratis.
4
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Papieren afvalkalender
Ontvangt u graag een gedrukt exemplaar van de afvalkalender, vul dan het
onlineformulier in op www.herentals.
be/afvalkalender. U vindt de kalender
enkele dagen later in de brievenbus. U
kunt hiervoor ook langskomen bij het
stadsloket. Daar hebt u geen afspraak
voor nodig.

Voor slechtzienden
Op de website van de stad vindt u een
grotere versie van de afvalkalender. U
kunt hem per maand downloaden en
afdrukken. Hebt u geen printer, neem
dan contact op met de afvalinfolijn van
IOK via 014-56 27 75.

Recycle app
U kunt ook de Recycle App van Diftar
raadplegen. Daarmee kunt u de ophalingen nakijken op uw smartphone. U kunt
de ophalingen ook in uw onlineagenda
laten zetten.

SOCIO

Sociale bijdrage voor Diftar
Herentals werkt ondertussen al een hele tijd met het Diftar-systeem.
Met Diftar wil het stadsbestuur de kosten voor het ophalen en
verwerken van gft- en restafval zo correct mogelijk verdelen. Onder
bepaalde omstandigheden geeft de stad u wel een steuntje in de
rug door een bijdrage op uw Diftar-rekening te storten.

Komt u in aanmerking?
Kleine kinderen
Voor elk kind in uw gezin dat jonger is dan drie jaar krijgt u een
bijdrage van maximaal 30 euro per jaar. De toekenning gebeurt
automatisch. U hoeft geen actie te ondernemen.

Verhoogde tegemoetkoming
Hebt u recht op de verhoogde tegemoetkoming, dan krijgt u
maximaal 10 euro per jaar per gezin. De toekenning gebeurt
automatisch. U hoeft geen actie te ondernemen.
Erkende onthaalouders
Erkende onthaalouders krijgen een bijdrage van maximaal 25 euro
per jaar. De toekenning gebeurt automatisch. U hoeft geen actie te
ondernemen.
Verenigingen
Verenigingen met een eigen lokaal kunnen een bijdrage krijgen
van maximaal 10 euro per jaar. U kunt deze bijdrage aanvragen
met een gemotiveerde brief aan het college van burgemeester en
schepenen.

Hoe wordt de bijdrage berekend?
De uitgekeerde bijdrage bedraagt nooit meer dan wat u betaalde
voor uw restafval. Als een persoon met incontinentie slechts voor
65 euro aan restafval meegeeft, zal die geen bijdrage ontvangen
van 75 euro, maar van 65 euro.

Wanneer gebeurt de uitbetaling?
Incontinentie
Hebt u incontinentieproblemen, dan krijgt u van de stad een
bijdrage van maximaal 75 euro per jaar. Om deze bijdrage aan te
vragen, moet u een formulier laten invullen bij uw ziekenfonds. U
kunt dit formulier afhalen aan het stadsloket of downloaden op
www.herentals.be/sociale-bijdrage-diftar. Het ingevulde formulier
kunt u afgeven aan het stadsloket of opsturen met de post.
Medische redenen
Hebt u om een andere medische reden (bijvoorbeeld nierdialyse,
een stoma of een huidziekte met blaarvorming en loslating
opperhuid) meer afval, dan hebt u recht op een bijdrage van
maximaal 20 euro per jaar. Om deze bijdrage aan te vragen, moet
u een formulier laten invullen bij uw huisarts. U kunt dit formulier
afhalen aan het stadsloket of downloaden op www.herentals.be/
sociale-bijdrage-diftar. Het ingevulde formulier kunt u afgeven aan
het stadsloket of opsturen met de post.

De uitbetaling van de bijdragen gebeurt één keer per jaar in
november of december. Voor de bijdragen die automatisch
toegekend worden, gaat de stad uit van de situatie op 1 januari
van dat jaar. Als uw kind dus op 1 januari 2017 geboren werd, dan
verschijnt de eerste bijdrage eind 2017 op uw Diftar-rekening. Maar
werd uw kind op 2 januari 2017 geboren, dan ontvangt u de eerste
bijdrage pas eind 2018. De bijdrage wordt wel drie jaar na elkaar op
uw Diftar-rekening gestort, dus ook in 2019 en 2020.

Kan ik nakijken of ik een bijdrage ontvangen heb?
• Op uw Diftar-factuur vindt u de bijdrage rechts bovenaan in het
overzicht terug.
• Op www.mijndiftar.be vindt u de bijdrage terug onder ‘saldo en
verrichtingen’.
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SOCIO
Superdiversiteit in de Middenkempen
De diversiteit in de samenleving neemt toe. Ook in onze regio zijn 8,6 procent van de
inwoners van buitenlandse origine. Wilt u meer te weten komen over deze medeburgers,
kom dan op maandag 15 mei naar de infoavond Superdiversiteit in de Middenkempen. De
lezing vindt plaats in Lokaal Dienstencentrum De Sprankel! (Nieuwstraat 13, Vorselaar) en
start om 20 uur. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer inburgering, het onthaal
in de gemeentes, tewerkstelling, onderwijs, en welzijn. De infoavond is een organisatie van
het project Wegwijzer in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering en
de provincie Antwerpen.

Doe mee aan de
Dorpelquiz

Meer informatie en inschrijvingen:
charlotte.brosius@isom.be

Vzw De Dorpel nodigt u uit op de vierde
Dorpelquiz. De quiz vindt plaats op
vrijdag 12 mei in de feestzaal van kOsh
Campus Collegestraat en begint om
20 uur. Deelnemen kost 15 euro per
ploeg van maximaal zes deelnemers.
De opbrengst gaat naar vzw De Dorpel,
een ontmoetingshuis voor mensen in
armoede.

KringKruidenier op kruissnelheid

Meer informatie en inschrijvingen:
dorpelquiz@gmail.com,
gsm 0474-53 46 42

Quiz voor senioren
Op vrijdag 12 mei om 13.30 uur kunnen
55-plussers deelnemen aan een quiz
in dienstencentrum ’t Convent. Een
team bestaat uit vier of vijf personen.
Deelnemen kost 1 euro per persoon.
Opgelet: er kunnen maximaal tien
ploegen deelnemen. Schrijf u dus snel
in!
Meer informatie en inschrijvingen:
dienstencentrum ’t Convent,
Begijnhof 17,
dienstencentrum@ocmwherentals.be,
tel. 014-28 20 00

De KringKruidenier is op kruissnelheid. Klantvriendelijkheid, een warm onthaal en
een luisterend oor staan centraal. Iedereen kan hier kwaliteitsvolle voedingswaren en
verbruiksproducten kopen die via de gewone winkels niet (meer) worden verkocht. Dat
is goed voor het milieu én uw portemonnee, want u krijgt op deze producten een korting.
De KringKruidenier verkoopt ook gewone basisproducten. Toegeleide klanten betalen
minder dan in de gewone winkels. Een toegeleide klant wordt u als u door het OCMW
wordt doorverwezen. U kunt dit vragen bij de sociale dienst van het OCMW. Solidaire
klanten betalen voor sommige producten iets meer en steunen zo het project. Van 2 tot
en met 24 mei krijgt u bij elke aankoop van 10 euro een bonnetje voor een gratis koffie in
ontmoetingsruimte De Cirkel, vlak naast de Kringkruidenier.
De Kringkruidenier is een initiatief van het team groepswerk van OCMW Herentals met de steun
van het provinciebestuur van Antwerpen. De Kringkruidenier is open op dinsdag, woensdag en
donderdag van 10 tot 17 uur. Gesloten op 1 en 25 mei.
Meer info:
delink@ocmwherentals.be
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WELZIJN
Werelddag Zonder Tabak
Op 31 mei is het Werelddag Zonder Tabak. Dat is een uitstekend moment om te stoppen met
roken. Wilt u uw kans om te slagen vergroten, doe dan een beroep op een tabacoloog. Deze
rookstopspecialist werkt samen met u een manier uit om te stoppen met roken. Dat kan in
groep of individueel. Op 1 januari van dit jaar veranderde het terugbetalingssysteem voor
rookstopbegeleiding. U moet nu enkel nog het remgeld betalen aan de tabacoloog.
Bovendien kunt u elk jaar twaalf uur groepsbegeleiding en vier uur individuele begeleiding
volgen tegen een voordelig tarief. Voor de groepsbegeleiding betaalt u maximaal 2 euro per
halfuur en voor de individuele begeleiding maximaal 15 euro per halfuur. Bent u jonger dan
21 jaar of hebt u recht op de verhoogde tegemoetkoming, dan is de begeleiding nog voordeliger:
per halfuur betaalt u maximaal 1 euro in groep en 2 euro individueel.
Bekijk de mogelijkheden op www.tabakstop.be of bel naar het gratis nummer 0800-111 00.
Bij Tabakstop kunt u terecht voor gratis advies, begeleiding en motivatie.
Bel het nummer 0800-111 00 of download de Tabakstop-app.
Om u te steunen zorgt het stadsbestuur op verschillende plaatsen voor affiches en folders, en
naar jaarlijkse gewoonte kunt u op vrijdag 14 juli terecht in de antirooktent op de feestmarkt.

Obesitas aanpakken
zonder operatie
In september start het obesitasprogramma van het AZ Herentals met een
nieuwe groep patiënten. Hebt u een
BMI tussen 30 en 40 en wilt u zonder operatie afvallen, dan kunt u zich
kandidaat stellen. Gedurende achttien
weken volgt u elke week twee bewegingssessies en een groepssessie bij
de diëtiste of de psycholoog. Voor de
groepssessies betaalt u 200 euro. Voor
de consultaties en de fysiotherapie
gelden de normale terugbetalingstarieven van het ziekenfonds.
Meer informatie:
Aline Pieters,
tel. 014-24 60 94 (tussen 9 en 15 uur),
obesitasrevalidatie@azherentals.be,
www.azherentals.be/
obesitasrevalidatie

Bereken uw BMI
De Body Mass Index (BMI) is de
verhouding tussen uw gewicht en lengte.

Herinneringen ophalen met mensen met dementie
Op woensdag 10 mei zijn mantelzorgers, familieleden van mensen met dementie en
andere geïnteresseerden welkom in dienstencentrum ’t Convent op de bijeenkomst van de
ondersteuningsgroep dementie. Om 18 uur brengt Liesbeth Van Eynde van het expertisecentrum
dementie Tandem een lezing met als onderwerp Herinneringen ophalen met mensen met
dementie. De infoavond is gratis.
Meer informatie:
dienstencentrum ’t Convent, Begijnhof 17, dienstencentrum@ocmwherentals.be, tel. 014-28 20 00

Doe mee met de gezondheidswandelingen

BMI = kg
			m.m
Bent u bijvoorbeeld 1,69 meter groot en
weegt u 72 kilogram, dan deelt u 72 door
1,69 x 1,69. U hebt een BMI van 25,2.
< 18,5		
18,5 - 25
25 - 30		
30 - 40		
> 40		

ondergewicht
gezond gewicht
overgewicht
obesitas
extreme obesitas

Samen met enkele vrijwilligers organiseert de stad elke week verschillende begeleide
gezondheidswandelingen. Op dinsdag en woensdag vertrekken de wandelingen om 10 uur aan
het administratief centrum (Augustijnenlaan 30). Het zijn rustige wandelingen van een half uur.
Op maandag en woensdag bent u ook om 10 uur welkom aan de ingang van het Netepark
(Vorselaarsebaan 56). Van daaruit kunt u aan een goed tempo 2 tot 3 kilometer wandelen.
Meer informatie: dienst welzijn en preventie, tel. 014-24 66 43
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TOERISME
Opening toeristisch seizoen

Jachthaven

Aan de jachthaven nemen de booteigenaars u graag mee voor een
kort pleziervaartje op het Kempisch Kanaal. Op het gezellige terras
van de cafetaria is er als afsluiter van de dag een optreden van het
Herentalse Zeemanskoor. De jachthaven, Noordervaart z/n

Kajakken
Tijdens de opening van het toeristisch seizoen op zondag 7 mei kunt
u gezellig picknicken in de tuin van kasteel Le Paige (Nederrij 135).
Spreid uw dekentje uit op het gras, of neem plaats aan een van de
picknicktafels en geniet van een heerlijk picknickpakket met lekkers
uit eigen streek. Kinderen tot tien jaar betalen 5 euro, alle anderen
betalen 7 euro.
Inschrijven voor de picknick kan via www.herentals.be/picknick of
aan de balie van cc 't Schaliken.

Aan De Hut, in de onmiddellijke omgeving van het kasteel, kunt u
met een vlot, kajak of kano te water gaan. De Hut, Spaanshofpark z/n

Waterdoecentrum Hidrodoe

Er is nog veel meer te doen tijdens de opening van het toeristisch
seizoen. Alle activiteiten vinden plaats van 11 tot 16 uur. Wie
de verschillende locaties bezoekt, maakt kans op leuke prijzen,
onder andere ontbijtbons, kanotochten en pakketten met
streekproducten. We zetten alles even op een rijtje.

Met een bootje in het water spelen. Welk kind wil dat nu niet? Vanaf
7 mei kan het niet alleen binnen in Hidrodoe, maar ook buiten in
de speeltuin. Alhoewel, bootje? Zeg maar gerust een schip! Naast
Hidrodoe komt een enorme speelboot van 6,5 op 17 meter waar
kinderen van vier tot twaalf jaar naar hartenlust kunnen klimmen,
glijden en op ontdekking gaan. En de mama’s en papa’s? Die mogen
relaxen op het nabijgelegen terras van het Watercafé. De speeltuin
is gratis toegankelijk voor iedereen. Hidrodoe, Haanheuvel 7

Streekproductenmarktje

Toeristentoren

Heel wat producenten van lokaal lekkers houden een standje open
op een gezellig streekproductenmarktje in het arboretum van Le
Paige.
U kunt er ook uw portret laten tekenen door een cartoonist en genieten
van de magische kunsten van een tafelgoochelaar. Kinderen kunnen zich
uitleven op het springkasteel, aan de grimestand en aan de reuzenspelen.

Begeleide natuurwandeling
Om 11 uur en om 14 uur vertrekt er aan kasteel Le Paige een
begeleide natuurwandeling. In de voormiddag verkennen we
de vernieuwde Peertsboswandeling, in de namiddag loopt de
wandeling naar de Roest. Beide wandelingen worden begeleid
door een gids.
8
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De Toeristentoren is de hele dag gratis toegankelijk. Eenmaal
bovengekomen nemen echte durvers niet de trap maar de
deathride om weer beneden te raken. Toeristentoren, Heistraat z/n

Begijnhofmuseum

Onze kerken
U kunt de Sint-Waldetrudiskerk bezoeken van 12 tot 17 uur. De
Sint-Catharinakerk op het begijnhof is open van 11 tot 17 uur.

Fietsen met Smaak

In de voormalige infirmerie van het begijnhof vindt u het
Begijnhofmuseum. Na een lange periode van sluiting (om
broodnodig restauratiewerk uit te voeren) is een groot deel van het
museum opnieuw ingericht en klaar om bezoekers te ontvangen.
De collectie van het museum bestaat uit voorwerpen uit het
dagelijks leven van de begijnen, zowel huishoudelijke voorwerpen
als zaken uit de devotie.

Fietsen met Smaak is een nieuwe culinaire fietsroute in
samenwerking met de toeristische diensten van Herentals en
Kasterlee. Het principe is erg eenvoudig. U koopt bij een van de
diensten een brochure met daarin een routebeschrijving en drie
bons voor een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert. U
kunt die bons verzilveren bij verschillende horecazaken op het
parcours. Deelnemen kost 35 euro en kan van 7 mei tot en met
30 september.

Volkscaféroute

Normaal kunt u het museum enkel bezoeken met een gids,
gewoonlijk als deel van een begeleide stadswandeling. Deze zomer
zal het museum uitzonderlijk open zijn voor individuele bezoekers
op zondag 7 mei van 11 tot 17 uur en op zondagen 4 juni, 2 juli,
6 augustus en 3 september, telkens van 14 tot 17 uur.

Vernieuwde
Peertsboswandeling

Kempens Karakter maakte in samenwerking met de gemeenten
Herentals, Vorselaar, Lille, Olen en Grobbendonk een pittige
fietsroute langs verschillende volkscafés in de regio. In de brochure,
die vanaf het midden van mei te koop is op de toeristische diensten
van de gemeentes, vindt u niet alleen de routebeschrijving maar
ook een aantal bonnetjes waarmee u bij de deelnemende kroegen
een leuke korting krijgt. De brochure kost 2 euro.
Begin dit jaar studeerde een nieuwe lichting natuurgidsen af. In
samenwerking met de vzw Toerisme Herentals en Natuurpunt
hebben zij als eindwerk de Peertsboswandeling onder de loep
genomen en grondig verneuwd. Het parcours is lichtjes gewijzigd
en de versleten bewegwijzering is volledig vervangen.
De wandeling vertrekt aan het parkeerterrein van Sport Vlaanderen
(Vorselaarsebaan 60). Er zijn twee parcours. De lange wandeling
is vijf kilometer, de korte wandeling is slechts drie kilometer. De
brochure (met een wandelplan en alle informatie) is gratis. U kunt
ze ophalen bij de dienst toerisme.

Fiets- en wandelzoektochten
Op de infostand aan kasteel Le Paige en bij de dienst toerisme op
de Grote Markt kunt u terecht voor de nieuwe edities van de fietsen wandelzoektochten.
Meer informatie
Dienst toerisme, Grote Markt 35, 2200 Herentals,
toerisme@herentals.be, tel 014-21 90 88
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CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN
Helder Seabra en Nico Declerck
urBach
Vrijdag 5 mei om 20 uur
in de Sint-Waldetrudiskerk
De Portugese choreograaf Helder Seabra
creëert speciaal voor ‘t Pact een hedendaagse
dansvoorstelling op de tonen van orgelmuziek.
Tijdens urBach brengen twintig dansers uit de
Kempen urban en hiphop op muziek van Johann
Sebastian Bach. Nico Declerck bespeelt het orgel
in de Sint-Waldetrudiskerk.

TENTOON
Ter Vesten vzw Meidagen
Kinderen op het Kasteel
Van zaterdag 13 mei
tot en met zondag 28 mei
in kasteel Le Paige
Open op zaterdag en zondag
van 14 tot 17 uur

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas)

Lucas De Man
De Man door Europa
Vrijdag 5 mei om 20 uur
in de schouwburg
Lucas De Man interviewde in zeventien steden
in acht verschillende landen meer dan twintig
vernieuwende Europese denkers. De belangrijkste
vraag was telkens: ‘Hoe moet het Europa van de
toekomst eruitzien?’. Via interviews, video, boeken
en Playmobilpoppetjes legt hij de link met de vorige
allesbepalende overgangsperiode in Europa: die
van de middeleeuwen naar de renaissance. De
toegang is gratis, maar u moet reserveren. Na de
voorstelling is er een gratis drankje.

Deze voorstelling is onderdeel van Pop-up Europa in Herentals.
Meer informatie vindt u op www.popupeuropa.be.

Nele Van den Broeck
KWEST#3: Het geld
Donderdag 11 mei om 20 uur
in de Lakenhal
Met KWEST#3: Het geld brengt Nele Van den
Broeck haar derde theatraal-wetenschappelijke
lezing. Ze behandelt de economie, de grote
financiële systemen en de rechtvaardigheid
errond. Eerder was zij al te gast in ‘t Schaliken met
KWEST#1: Het brein en KWEST#2: De kosmos.
Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)
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Naar jaarlijkse traditie nodigt vzw Ter
Vesten in de maand mei kinderen
van alle Herentalse lagere scholen uit
voor een samenwerkingsproject. Met
medewerking van de Stedelijke Academie
voor Beeldende Kunst werken de kinderen
rond een zelfgekozen thema. Ouders,
grootouders, kennissen en andere
kunstminnaars zijn van harte welkom om
het resultaat te komen bewonderen.
Open park: op zondag 14 mei kunt
u van 13.30 uur tot 18 uur optredens
bijwonen van de Herentalse fanfares
en harmonieën.
Toegang: gratis

TENTOON
Europa in Woord
Koen Peeters en de Grote Europese Roman
Dinsdag 16 mei om 20 uur
in de Lakenhal
Tien jaar geleden schreef Koen Peeters zijn Grote
Europese Roman. Met een knipoog naar de Great
American Novel wou de auteur de ziel van het
continent vastleggen in een boek. Stootte hij
daarbij effectief op een Europese identiteit, of net
niet? De auteur wordt geïnterviewd door Johny
Geerinckx, presentator van het boekenprogramma
Overlezen in provinciaal cultuurhuis De Warande.
De toegang is gratis, maar u moet reserveren. Na
de voorstelling is er een gratis drankje.
Deze voorstelling is onderdeel van Pop-up Europa in Herentals.
Meer informatie vindt u op www.popupeuropa.be.

Alfama Kwartet

Drawn!

Van zaterdag 20 mei
tot en met zondag 25 juni 2017
in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 17 uur
Drawn! is een uniek project waaraan
ruim zestig Belgische en Nederlandse
tekenaars, cartoonisten en illustratoren
meewerkten. Zij ontwierpen elk een
speelkaart uit het traditionele kaartspel.
In de Lakenhal kunt u de creaties bekijken.
Naast een selectie van de speelkaarten
worden ook enkele originele schetsen
tentoongesteld. Werkten mee: tekenaars
Herr Seele, Kim Duchateau, Lectrr, Charel
Cambré, Marc Legendre, Kristof Fagard,
Jasper Van Gestel, Quirit, Joris Vermassen
en anderen. De toegang is gratis.

Strijkkwartet Maurice Ravel
(aperitiefconcert)
Zondag 21 mei om 11 uur
in de Lakenhal
Het Alfama Kwartet speelt het Strijkkwartet van
Maurice Ravel, dat hij in 1903 schreef. Dit is het
enige strijkkwartet dat Ravel ooit schreef. Het
programma wordt aangevuld met werken van
Rachmaninov, Tsjaikovski en Turina.
Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas)

William Boeva
Reset
Zaterdag 27 mei 2017 om 20 uur
in cc ‘t Schaliken
Na zijn eerste succesvoorstelling Megalomaan
begon het leven van William Boeva op een
achtbaan te lijken: nu en dan stevig over de
kop, onverwachte bochten en hier en daar een
kotsplekje. Nu de rit voorbij is en Boeva weer
met beide voeten op de grond staat, blijft er een
onbehaaglijk gevoel in de maag over. Dat vertaalt
hij in zijn nieuwe voorstelling Reset.

Info en tickets:
Cc ’t Schaliken,
Grote Markt 35,
cultuurcentrum@herentals.be,
www.schaliken.be,
tel. 014-21 90 88

Toegang: 17 euro / 14 euro (Vriendenpas)
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SPORT EN JEUGD
Zomersportkampen

Sportkampen
Sportregio Kempen
Jongeren van tien tot zestien jaar
kunnen ook deelnemen aan de
sportkampen van Sportregio Kempen:
• surfen en zeilen in Mol van 5 tot
7 juli
• avontuur en watersport in
Hoogstraten op 9 augustus
• watersport in Mol van 23 tot
25 augustus
• lasershooten en zwaardspelen in
Kessel op 20 juli
• vissen in Grobbendonk van 13 tot
14 juli
• vissen in Olen van 17 tot
18 augustus

Kleuters, kinderen en jongeren kunnen zich deze zomer uitleven op tal van sportkampen.
De activiteiten vinden plaats in sportcomplex De Vossenberg van 9 tot 16 uur. Soms gaan de
kinderen op uitstap.

Voor de watersportkampen en het
lasershooten is er busvervoer vanuit
Herentals.

De sportkampen voor kinderen van de lagere en de middelbare school vinden plaats van 3 tot
7 juli, van 10 tot 14 juli, van 24 tot 28 juli, van 31 juli tot 3 augustus en van 7 tot 11 augustus.

Inschrijven kan vanaf maandag 8 mei
om 9 uur bij het gemeentebestuur
van Hulshout via http://hulshout.ticketgang.eu. Hebt u een Vrijetijdspas,
neem dan eerst even contact op met
de sportdienst van Herentals (tel.
014-28 52 50).

Nieuw!

Van 10 tot 14 juli kunnen kinderen geboren tussen 2008 en 2011 deelnemen aan een
zwemkamp. Van 24 tot 28 juli is er een skatekamp voor kinderen geboren tussen 2004 en
2009. En van 31 juli tot 4 augustus trekken we naar de Lilse Bergen, waar kinderen vanaf
acht jaar kunnen deelnemen aan watersportkampen.

Kleuters geboren in 2012 en 2013 kunnen bij de sportkampen terecht van 10 tot 14 juli, van
31 juli tot 4 augustus en van 7 tot 11 augustus. Ze sporten, spelen en knutselen de hele week
rond een leuk thema.
Deelnemen kost tussen 75 en 110 euro voor een volledige week. Deelnemers uit Herentals
krijgen 20 procent korting. Houders van een Vrijetijdspas genieten 50 procent korting.

Rij mee met de stadsbus
De kinderen kunnen gratis meerijden met de stadsbus. Die stopt aan basisschool De Wegwijzer
in Morkhoven, aan Supermarkt Heylen op de Morkhovenseweg, aan het parochiecentrum in
Noorderwijk en aan het grasplein in Veldhoven. U kunt ook gebruikmaken van de voor- en
naopvang bij speelwerking de Sjallekes aan de Wijngaard. Er is opvang vanaf zeven uur ’s
morgens tot zes uur ‘s avonds. U betaalt ter plaatse 0,90 euro per begonnen halfuur.

Inschrijven voor de sportkampen kan vanaf maandag 15 mei om 18 uur via de webshop
op www.herentals.be/sportkampen. Daar vindt u ook alle kampen met extra informatie
terug.
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Meer informatie:
www.herentals.be/sportkampen

SENIOR
Zwemlessen tijdens de zomervakantie

Tennis voor senioren
Vanaf maandag 8 mei kunnen
senioren deelnemen aan een reeks
van zes tennislessen. De lessen
vinden telkens plaats op maandag
van 14 tot 15 uur of van 15 tot 16 uur
op de tennisvelden van tennisclub
Ter Heyde (Lichtaartseweg 216). U
betaalt 19,20 euro voor de hele reeks.
Inschrijven kan via www.herentals.be/
sportelen.

Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen vanaf drie jaar leren zwemmen in de zwembaden
van het Netepark. De zwemlessen zijn opgedeeld in vier niveaus: watergewenning, leren
overleven in het water, veilig leren zwemmen en leren zwemmen in stijl. Kinderen met
een brevet van 25 meter schoolslag kunnen zich vervolmaken. U kunt kiezen voor de
lessenreeks van 3 tot en met 7 juli of van 21 tot en met 25 augustus. Elke reeks bestaat uit
vijf zwemlessen.

Vergeet het testmoment niet
Heeft uw kind nog nooit een zwemles gevolgd via de stad? Dan organiseren wij op maandag
29 mei een testmoment om te bepalen op welk niveau uw kind kan starten. Inschrijven voor dit
testmoment kan vanaf maandag 15 mei. De inschrijvingen voor de zwemlessen zelf starten op
maandag 5 juni voor de reeks in juli en op maandag 17 juli voor de reeks in augustus.
Meer informatie:
www.herentals.be/zwemlessen

G-sportdagen
Tijdens de zomervakantie zijn er in De Vossenberg drie sportdagen voor G-sporters. Op
woensdag 16 augustus kunnen kinderen vanaf acht jaar met ADHD kennismaken met judo en
atletiek. Op donderdag 17 augustus zijn kinderen vanaf acht jaar met ASS welkom voor circus en
zwemmen. En op vrijdag 28 augustus trekken kinderen met ADHD en ASS samen met paarden
de natuur in. Kinderen met een handicap zijn ook welkom op de sportdriedaagse in Heist-opden-Berg van 2 tot 4 augustus.
De Sportregio Kempen zorgt er ook voor dat kinderen die speciale aandacht nodig hebben,
kunnen deelnemen aan enkele gewone sportkampen. Zo is er het circuskamp in Herentals (van
10 tot 14 juli) en de visdriedaagse in Westerlo (van 12 tot 14 juli).
Meer informatie:
www.herentals.be/g-sport

Beginnersles minigolf
voor senioren
Senioren
die
willen
beginnen
minigolfen, kunnen op dinsdag 9 mei
om 13.30 uur een beginnersles volgen
op de minigolfbaan van het Netepark.
Deelname is gratis. U kunt inschrijven
bij de sportdienst.

Meer informatie:
dienst sport, jeugd & internationale
samenwerking,
De Vossenberg, Markgravenstraat 93,
tel. 014-28 52 50,
info@herentals.be
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AANKONDIGINGEN
59ste Provinciale Veeprijskamp
Op pinkstermaandag 5 juni kunt u op het multifunctionele
terrein aan de Herenthoutseweg naar de 59ste editie van
de veeprijskamp. Op het programma staan wedstrijden
met pony’s, paarden, schapen, geiten en ezels. De
wedstrijd start om 13 uur.

Van Gent naar
Hollywood
(and beyond …)

Er is heel wat randanimatie. Voor de allerkleinsten is er
een tekenhoek, een clown en een groot springkasteel. U
kunt ook een hoefsmid en een imker in actie zien. Ook de
jachthoornblazers geven het beste van zichzelf. Op de kleinveestand kunt u kennismaken met kippen,
eenden, ganzen en konijnen. Tijdens de pauze geven de G-sport-ruiters een demonstratie. Een gezellig
marktje met streek- en hoeveproducten maakt het plaatje compleet. De toegang is gratis.
Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Blazersdag, ook voor de kleinsten
Op zaterdag 6 mei vindt in cultuurcentrum Windkracht 10
plaats. Deze blazersdag is een organisatie van de Academie
voor Muziek, Woord en Dans en elf blazersverenigingen.
U kunt er genieten van concerten, workshops en
infostands. Voor kinderen van het eerste tot het derde
leerjaar is er de workshop Van toeten noch blazen.
Tijdens deze workshop ontdekken de kinderen de rijke
wereld van de blaasinstrumenten. De workshop vindt
plaats om 13.30 uur en om 16 uur. Deelnemen is gratis.
De workshop duurt een uur.
Inschrijven kan via samwd@herentals.be. Vermeld uw naam en het uur van uw voorkeur.

De jeugdraad bestaat 50 jaar!

Op woensdag 31 mei is Roel Van
Bambost te gast in de bibliotheek. Bij
het grote publiek is Roel bekend als
helft van het kleinkunstduo Miek en
Roel. Roel neemt ons mee naar het
Gent van zijn jeugd, en vertelt over de
tijd van de wijkbioscopen. Door zijn
ervaring kan Roel ons een blik gunnen
achter de schermen van het witte doek.
De lezing begint om 20 uur. De toegang
is gratis. De lezing is een organisatie
van de bib en Vormingplus Kempen.
Inschrijven kan aan de infobalie van de
bibliotheek, telefonisch op 014-85 97 50
of via herentals@bibliotheek.be.

Demain

De Herentalse jeugdraad blaast dit jaar vijftig kaarsjes uit. Al die jaren komt de jeugdraad op voor
de belangen van kinderen en jongeren, jeugdverenigingen en andere jeugdwerkinitiatieven in
onze stad. Heel wat geëngageerde jongeren zijn de revue gepasseerd als voorzitter, als bestuurslid
of als lid van de algemene vergadering. De jeugdraad organiseert voor al die mensen op 19 mei
een jubileumfuif in Jeugdcentrum 2200. De deuren gaan open om 21 uur en de toegang is gratis.

Stem voor Stem: debat over onderwijs en maatschappij
STEM staat voor Science, Technology, Engineering &
Mathematics. Deze onderwijsrichting is op dit moment
zeer populair. Op zondag 21 mei kunt u in de Lakenhal om
17 uur naar een debat over de inhoud en de toekomst van
deze richting. Samen met leerlingen, het lokale onderwijs
en ondernemers zoeken we antwoorden op de uitdagingen
van technologie in het onderwijs en in de maatschappij. Na het debat is er een receptie. Het debat
is een organisatie van Dieter Boeyaert (doctorerend ingenieur), Claudia Werker (professor TU
Delft), Greet Heylen (HR-directeur Flanders Make) en Eric Van Thillo (leerkracht SAMWD). Vooraf
inschrijven is noodzakelijk en kan tot 14 mei. U kunt vooraf ook al vragen of stellingen insturen.
Deelnemen is gratis.
Meer informatie en inschrijven: stemvoorstem@gmail.com
14
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Op zaterdag 13 mei om 20 uur vertoont
Autodeelgroep Herentals de film Demain
in de Lakenhal. Demain gaat op zoek
naar antwoorden in deze steeds sneller
veranderende wereld. Geen grote
verhalen, maar verhalen van mensen,
zoals u en ik, met kleine initiatieven, die
een verschil maken. Laat u inspireren. De
toegang bedraagt 2 euro.
Meer informatie:
Autodeelgroep Herentals,
toonvrelust@yahoo.co.uk

Fairtradepicknick op de boerderij

Military Barracks Run
Op zondag 14 mei kunt u op het militaire
domein Den Troon in Grobbendonk
deelnemen aan de Military Barracks
Run.
Deze
loopwedstrijd
van
10 kilometer leidt u dwars door de
loodsen van het 29 Bataljon Logistiek
en het omliggende natuurgebied. Het
startschot klinkt om 15 uur. Vooraf is
er ook een Kids Run (om 13.15 uur) en
een Mini Barracks Run van 5 kilometer
(om 14 uur). De opbrengst gaat naar
het goede doel.
Meer informatie en inschrijvingen:
29bataljonlogistiek.be,
tel. 02-442 07 69

Haal uw picknickspullen uit de kast en kom op zondag 28 mei naar de fairtradepicknick in
bioboerderij De Kijfelaar (Schravenhage 4 in Noorderwijk). De picknick start om 12 uur. Op
het buffet vindt u een gamma van gezonde gerechten, recht van een bioveld in de streek of
afkomstig uit het Zuiden. Wilt u genieten van al dit lekkers, schrijf u dan in voor 22 mei bij de
Wereldwinkel. U betaalt 10 euro per persoon. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 5 euro. De
fairtradepicknick is een organisatie van de fairtradetrekkersgroep en de Wereldwinkel.
Meer informatie en inschrijvingen:
Wereldwinkel, Begijnhof 29, wwherentals@gmail.com

Chouffefeesten aan De Brink
Scouts De Buecken steekt de jaarlijkse Chouffefeesten in een nieuw kleedje. Iedereen is op
zaterdag 13 mei welkom aan de kampvuurkring van De Brink (Bosbergen 1). Vanaf 16 uur kunt
u er proeven van gerechten waarin Chouffebieren verwerkt zijn, geserveerd met het bijhorende
Chouffebier. De opbrengst gaat naar het buitenlands kamp van de scouts.

Theaterspektakel – Snorro, de gemaskerde held

De mysterieuze Snorro en zijn babbelzieke paard Wervelwind bestrijden onrecht en corruptie tijdens
het schrikbewind van de hypocriete El Commandante. Zijn soldaten proberen de bliksemsnelle Snorro
te ontmaskeren. Snorro wint altijd en is de held van iedereen! Snorro, de gemaskerde held is een
hilarische familievoorstelling, boordevol Theaterspektakel en aanstekelijke liedjes.
De voorstellingen vinden plaats in de schouwburg van ’t Schaliken op 12, 13, 19, 20 mei om 20
uur en op 14 en 21 mei om 15 uur. Reserveren kan via tickets.schaliken.be, aan de balie van het
cultuurcentrum of via tel. 014-21 90 88.

Hertals Rock City
Op zaterdag 13 mei kunnen liefhebbers
van zware metalen opnieuw hun hartje
ophalen tijdens Hertals Rock City. Op het
podium van zaal ’t Hof staan onder meer
Department S, The Ramonas, Up the
Irons, Sham 69 en Killer. De optredens
starten om 13 uur, de toegangsprijs
bedraagt 19 euro.
Meer informatie:
www.hertalsrockcity.com

Music at 3 pm
Het Koninklijk Sint-Franciscuskoor
nodigt
verschillende
Herentalse
muzikanten uit voor een ontspannende,
muzikale namiddag in de SintAntoniuskerk (Kapucijnenstraat 13). Het
concert vindt plaats op zondag 28 mei
om 15 uur. De gastoptredens zijn van
het jongerenkoor Scola onder leiding
van Nele Witvrouwen, Take 2 met
Martine Van Roy (Ierse fluit), Catherine
Eyckmans (piano), en sopraan Sarah
Garcia Salvador met pianobegeleiding
van Rossella Miglionico. De toegang
bedraagt 10 euro, inclusief een drankje
na het optreden.
Meer informatie en tickets:
tel. 014-21 84 33 of gsm 0475-78 68 55

mei 2017 15

UIT IN HERENTALS

Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda's.
DI 02/05

ZA 13/05 UiT

Chouffefeesten van Scouts De Buecken / De Brink,
Bosbergen 1 / 16 uur

RAAD

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SENIOR

S-Plus – Dansmarathon voor senioren / Zaal ’t Hof / 13 uur

MUZIEK

Hertals Rock City / Zaal ’t Hof / 13 uur

MUZIEK

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans – Koren
in alle geuren en smaken / Hikstraat 28 / 19 uur

TONEEL

Theaterspektakel – Snorro, de gemaskerde held /
cc ’t Schaliken / 20 uur

WO 03/05 MUZIEK

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans –
Concerten gitaarensembles / Lakenhal / 18.30 uur

FILM

Demain / Lakenhal / 20 uur

DO 04/05 CREA

Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot
16.45 uur / Info: tel. 014-26 66 93

Van 14/05 KERMIS
tot 16/05

Meikermis / Morkhoven

ZO 14/05 INFO

Nieuwe Tijden – Infomarkt mobiliteit / Lakenhal /
Van 13 tot 18 uur

THEATER Kreutzfeld Verein – 4 zusters / Koetshuis Le Paige,
Nederrij 98 / 20 uur
VR 05/05 THEATER Kreutzfeld Verein – 4 zusters / Koetshuis Le Paige,
Nederrij 98 / 20 uur
KLASSIEK Helder Seabra en Nico Declerck – urBach / SintWaldetrudiskerk / 20 uur
WOORD

Lucas De Man – De Man door Europa / cc ‘t Schaliken /
20 uur

ZA 06/05 THEATER Kreutzfeld Verein – 4 zusters / Koetshuis Le Paige,
Nederrij 98 / 20 uur
MUZIEK

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans –
Windkracht 10 / cc ’t Schaliken / 13 uur en 18 uur

MUZIEK

The Legends – Bal pop / Zaal ’t Hof / 20.30 uur

ZO 07/05 THEATER Kreutzfeld Verein – 4 zusters / Koetshuis Le Paige,
Nederrij 98 / 20 uur
KUNST

Tabula Rasa – Open atelier / Schoolstraat 44 / Van 10 tot
18 uur

EU

Europees Rad van Fortuin / Zondagsmarkt / 8 uur

DI 16/05

UiT

Military Barracks Run / Kwartier Den Troon,
Bevrijdingsstraat 31 in Grobbendonk / Vanaf 13.15 uur

MUZIEK

Open Park / Nederrij 135 / 13.30 uur

TONEEL

Theaterspektakel – Snorro, de gemaskerde held /
cc ’t Schaliken / 15 uur

WOORD

Europa in woord – Koen Peeters en de Grote Europese
Roman / Lakenhal / 20 uur

WO 17/5 INFO

Wat staat er op het etiket? / Well2DAY-centrum,
Zandstraat 42 / 20 uur / Een organisatie van VIVA-SVV

DO 18/05 CREA

Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot
16.45 uur / Info: tel. 014-26 66 93

SENIOR
VR 19/05 VROUW

Grijze Panters – Wandelen naar ’t Schipke / Info: Joke,
tel. 014-22 04 07
Vrouwenraad – Bezoek aan Kringwinkel Geel / 13.30 uur /
Fundatiehuis, Begijnhof 27 / Info: Louisa, tel. 014-22 00 55

JAZZ

Double Bill: Kim in the Middle / Toine Thys Quartet – Jazz@
RElaX / Schouwburg Rex, Smallestraat 2, Mol / 20.15 uur

EU

Infosessie Europese Interreg-subsidies / 10 uur

EU

Prijsuitreiking kraslotenwedstrijd en literatuurwedstrijd /
Bibliotheek Herentals / 19 uur

MA 08/05 SENIOR

Tennis / Tennisclub Ter Heyde / 14 uur

DI 09/05

SENIOR

Beginnersles minigolf / Netepark / 13.30 uur

UiT

Jubileumfuif 50 jaar jeugdraad / JC 2200 / 21 uur

EU

Dag van Europa: uitdeelactie / Station Herentals / 7.30 uur

TONEEL

SENIOR

Grijze Panters – Bezoek Plantin-Moretusmuseum
Antwerpen / Info: Joke, tel. 014-22 04 07

Theaterspektakel – Snorro, de gemaskerde held /
cc ’t Schaliken / 20 uur

CREA

Een tas maken van kleurrijke verpakkingen / De Cirkel,
Lierseweg 132 / 13.30 uur / Info: tel. 014-26 66 93

JEUGD

Infoavond Jeugdcentrum 2200 zoekt overnemers / Grote
Markt 41 / 20 uur

WO 10/05 SOCIO
Theater
DO 11/05 WOORD

Familiegroep dementie – Herinneringen ophalen met
mensen met dementie / ’t Convent / 18 uur

Milieuadviesraad / Administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

CREA

Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot
16.45 uur / Info: tel. 014-26 66 93

Dorpelquiz / kOsh Campus Collegestraat / 20 uur

QUIZ

Quiz voor senioren / ’t Convent / 13.30 uur

TONEEL

Theaterspektakel – Snorro, de gemaskerde held /
cc ’t Schaliken / 20 uur

Van 13/05 TENTOON Ter Vesten vzw-Meidagen – Kinderen op het Kasteel /
tot 28/05
Kasteel Le Paige / Op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
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TONEEL
ZO 21/05 DEBAT

Fietsgraveren / Verkeerspark Vorselaarsebaan / Van 13 tot
16 uur
Theaterspektakel – Snorro, de gemaskerde held /
cc ’t Schaliken / 20 uur
Stem voor Stem: debat over onderwijs en maatschappij /
Lakenhal / 17 uur

KLASSIEK Alfama Kwartet – Strijkkwartet Maurice Ravel
(aperitiefconcert) / Lakenhal / 11 uur

Nele Van den Broeck – Kwest#3: Het geld / Lakenhal /
20 uur

THEATER Kreutzfeld Verein – 4 zusters / Koetshuis Le Paige,
Nederrij 98 / 20 uur

16

ZA 20/05 FIETS

Abattoir Fermé – The L.A. Play / cc de Werft, Werft 32, Geel
/ 20.15 uur

RAAD

VR 12/05 QUIZ

Van 20/05 TENTOON Drawn! / Lakenhal / Op vrijdag, zaterdag en zondag
tot 25/06
van 14 tot 17 uur

TONEEL

Theaterspektakel – Snorro, de gemaskerde held /
cc ’t Schaliken / 15 uur

MA 22/05 BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /
Van 17 tot 20.30 uur

DI 23/05

RAAD

Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de
OCMW-secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

INFO

Cursus privacy en veiligheid op internet en sociale media /
Bibliotheek / Van 13.30 tot 16 uur

WO 24/05 INFO

Cursus opslaan in de cloud en het gebruik van WeTransfer /
Bibliotheek / Van 9.30 tot 12 uur

VR 26/05 INFO

Cursus websites bouwen / Bibliotheek / Van 13.30 tot 16 uur

VR 27/05 HUMOR

William Boeva – Reset / cc ‘t Schaliken / 20 uur

ZO 28/05 MUZIEK

Koninklijk Sint-Franciscuskoor en gasten – Music at 3 pm /
Sint-Antoniuskerk / 15 uur

MA 29/05 BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /
Van 17 tot 20.30 uur

WO 31/5 UiT

Roel Van Bambost – Van Gent naar Hollywood
(and beyond …) / Bibliotheek Herentals / 20 uur

BURGERZAKEN
Geboorten

ACTIEVE SENIOR
OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag

TURNEN

Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15
uur / Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34

Elke woensdag

FIETSEN

Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
/ Info: Adolf Fioole, tel. 014-22 22 93

Elke donderdag PETANQUE

’t Convent / Van 13.30 tot 17 uur / Info:
Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37

Elke donderdag DANSEN

Dansen zonder partner / Sportcomplex De
Vossenberg / Van 13.30 tot 15.30 uur / Info:
Wieza Bosmans, tel. 014-21 87 78

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag

PETANQUE

’t Convent / Van 14 tot 17 uur / Info:
Mia Driesen, gsm 0486-40 33 93

Elke woensdag

FIETSEN

Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
/ Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag

FIETSEN

Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

Elke woensdag

PETANQUE

Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur / Info:
André, gsm 0479-72 15 56

Elke donderdag HOBBYCLUB
VOOR
DAMES

Amelie, dochter van Evelien Pandelaers en Koen Goyvaerts
Selina, dochter van An Helsen en Michael Heselmans
Given, zoon van Suzanna Pinas
Fabian, zoon van Caroline Ceulemans en Stefan Borghs
Ellis, dochter van Lore Lemmens en Nick Van Peer
Daria, dochter van Andreea Topoloiu en Georgel Topoloiu
Finn, zoon van Marijke Vereycken en Geert Proost
Mona, dochter van Annelies De Busser en Raf Wuyts
Tuur, zoon van Joyce Van Dyck en Bart Cools
Ell, dochter van Latoya Van der Stock en Eli Bekers
Mille, dochter van Lesley Herbosch en Joris Lankers
Olivia, dochter van Astrid Hoeylaerts en Bart Sprangers
Sem, zoon van Sandy De Win en Tom Van den Brande
Amy, dochter van Ainsley Goysens en Joris Nyssen
Lukas, zoon van Hendrika Rabout en Danny De Wachter

Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56

S-Sport
Elke dinsdag

DANSEN

Dansen zonder partner / Sportcomplex De
Vossenberg / Van 9 tot 12 uur / Info:
Marie-Louise Bertels, tel. 014-21 99 79

Elke dinsdag

SPELEN

Petanque, minigolf, kaarten of bingo /
’t Convent / 13 uur / Info: Albert Corthout,
tel. 014-21 99 79

Elke donderdag DANSEN

Dansen zonder partner / Sportcomplex De
Vossenberg / Van 9.30 tot 11 uur / Info:
Marie-Louise Bertels, tel. 014-21 99 79

Elke donderdag FIETSEN

sportcomplex de vossenberg / 13.30 uur / info:
willy verlinden, tel. 014-22 11 14

Sportelen
Elke maandag

BADMINTON Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15uur

Elke maandag

AQUAGYM

Netepark / Van 15.15 tot 16 uur en van 16.15
tot 17 uur

Elke dinsdag

NORDIC
WALKING

Netepark / Van 9.55 tot 11.50 uur

Elke woensdag

SENIORENFITNESS

De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke donderdag BADMINTON De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur
AQUAFITNESS

Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

Elke vrijdagnamiddag

HAPPY
HOUR:

1 euro per consumptie jc 2200, grote markt 41 /
van 15 tot 17.30 uur

Vrijdag- en
zaterdagavond

DE RUSTIGE

JC 2200, Grote Markt 41 / 20 uur

Elke vrijdag

04/03
04/03
04/03
08/03
09/03
11/03
11/03
12/03
15/03
16/03
16/03
17/03
19/03
29/03
03/04

JONG

GEZONDHEIDSWANDELINGEN
Elke maandag en woensdag

Netepark / 10 uur

Elke dinsdag en woensdag

Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

Overlijdens
20/02
13/03
14/03
20/03
21/03
22/03
24/03
24/03
27/03

Modest Van Genechten (72), weduwnaar van Melania Verwimp
Joannes De Cnodder (97), echtgenoot van Augusta Claes
Ellen Vansantvoort (49)
Josephina Wuyts (88), echtgenote van Georges Thijs
Franciscus Havelaerts (77), weduwnaar van Melania Janssens
Rosalia Theunis (97), weduwe van Albert Swinnen
Roger Deckers (75), echtgenoot van Maria Janssens
Hilda Lefevere (88)
Maria Schoonheydt (97), weduwe van Desiderius Huysmans

Huwelijksaankondigingen
Eva Rabušicová en Toon Carnas
Renee Poortmans en Maarten Van Hoey
Bajramov Emran en Mirsadet Demirova
Sofie Turelinckx en Matthias Ceulemans
Lieve Versweyvelt en Elmar Stuyck

Huwelijken
Yentle Buelens en Aaron Van de Velde
Evy Alen en Yannick Van Roie
Elke Schyvens en Diana Mehmedovikj
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SPREEKUREN
De meeste vragen kunnen beantwoord worden door de stadsdiensten.
U kunt zich daarom altijd het beste eerst tot die diensten richten.
Staat u erop om de burgemeester of de schepenen te spreken, dan
kunt u bij hen terecht tijdens hun spreekuren in het administratief
centrum. U kunt bij hen langsgaan of u kunt bellen: tel. 014-28 50 50.

burgemeester Jan Bertels

Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde,
algemeen beleid en coördinatie, communicatie
en informatie, openbaar werk en gemeentelijk
patrimonium, bevolking en burgerlijke stand,
ondergeschikte besturen (OCMW en kerkfabrieken)
Eerste en derde maandag van de maand
van 18.30 tot 19 uur, vrijdag van 9 tot 11 uur of na afspraak
[i] burgemeester.jan.bertels@herentals.be

schepen Mien Van Olmen

Ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen,
monumenten en landschappen, landbouw en
plattelandsontwikkeling
Alleen na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Ingrid Ryken

Cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, erfgoed
en museumbeleid, toerisme en jumelages
Maandag van 18.30 tot 19 uur of na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Liese Bergen

Sport, personeel, gezondheidsbeleid, financiën
Maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.liese.bergen@herentals.be

schepen Jan Michielsen

Mobiliteit, middenstand en lokale economie,
markten en foren
Alleen na afspraak
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx

Preventie, gelijke kansen en integratiebeleid, sociale
economie en seniorenprojecten, huisvesting
Maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Bieke Baeten

Jeugd, internationale samenwerking, informatica,
kinderopvang
Alleen na afspraak
[i] schepen.bieke.baeten@herentals.be

schepen Fons Michiels

Sociale zaken en voorzitter OCMW
Alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be
18
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Zitdagen
De zitdagen vinden plaats in de discrete loketten van het stadsloket
(administratief centrum, Augustijnenlaan 30)

Federale pensioendienst werknemers

eerste maandag van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
(uitkeringen aan mensen met een handicap)
tweede dinsdag van 10 tot 12 uur

Federale pensioendienst zelfstandigen

(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 11 uur

Commissie voor Juridische Bijstand

gratis juridisch advies door een advocaat
Op afspraak via www.herentals.be/afspraak, tel. 014-28 50 50
iedere maandag van 17.30 tot 19.30 uur

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen
iedere dinsdag van 9 tot 12 uur
enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

Opvanggezinnen

enkel na afspraak: tel. 014-26 71 18

Fonds voor arbeidsongevallen

elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in De Warande,
Warandestraat 42, Turnhout
[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Alegria open huis voor mensen met kanker 

DRINGENDE HULP
Brandweer

100 of 112

Ziekenwagen

100

Politie

101

Antigifcentrum

070-245 245

Gasgeur

0800-65 065

WACHTDIENSTEN
Apothekers

Nederrij 133/A

0475-54 71 44

Anonieme Alcoholisten René 014-51 20 51 Karel  014-51 55 48
Lydi 

014-22 25 17

Autisme-telefoon 

078-15 22 52

Awel 

102

Boskat 

014-23 31 36

CardStop 

070-344 344

Centrum Algemeen Welzijnswerk,
0903-99 000 (1,50 euro/min)
www.apotheek.be

Tandartsen
0903-39 969 (1,50 euro/min)
Op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 9 tot 18 uur
Huisartsenwachtpost Nederrij

99 014-22 22 00

Van vrijdag om 19 uur tot maandag om 8 uur en op feestdagen

014-28 50 50

Academie voor Beeldende Kunst Markgravenstraat 77

014-21 08 08

Child Focus 

116000

Contact Center Personen met een Handicap 

0800-987 99

deN Babbelhoek praatgroep Nederlands voor anderstaligen


0472-22 86 71 / 014-22 17 81

Den Brand dagbesteding voor mensen met een handicap

STADSDIENSTEN
Administratief centrum - Augustijnenlaan 30 

CAW de Kempen, Hofkwartier 23 

014-28 51 55

Academie voor Muziek, Woord en Dans -



014-84 12 00

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16 

014-21 40 73

De Fakkel vereniging waar armen het woord nemen


0487-99 06 23 / 014-21 40 73

Diabetes Infolijn 

0800-96 333

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17 

014-28 20 00

Hikstraat 28

014-21 33 05

Belastingen

02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

bpost - Belgiëlaan 51

022-012 345

Drughulp - Hofkwartier 23 

014-23 34 01

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-25 82 10

Eandis 

078-35 35 00

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35 

014-21 90 88

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6 

014-85 98 00

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

Holebifoon 

0800-99 533

DocStop 

00800-2123 2123

De Lijn 

070-220 200

Infopunt Dementie 

014-28 20 00

Diftar-informatielijn 

0800-97 687

IOK - Geel 

014-58 09 91

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22 

014-23 17 18

JAC - Hofkwartier 23 

014-23 34 01

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132/A 

015-23 73 93

Kankerlijn 

0800-35 445

Netepark - Vorselaarsebaan 

014-85 97 10

MS-liga Antwerpen 

03-887 48 18

NMBS - Herentals 

03-229 56 14

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A 

014-24 66 66

PIDPA (klantenservice) 

0800-90 300

Politiezone Neteland - Molenvest 23 

014-24 42 00

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23 

014-21 08 08

Recyclagepark - Hemeldonk 10 

014-85 92 40

Sportdienst - De Vossenberg, Markgravenstraat 93  014-28 52 50

Tele-onthaal 

106

Vertrouwensartsencentra 

02-533 12 11

Vlaamse Wegentelefoon 

0800-122 66

Sport Vlaanderen Herentals - Vorselaarsebaan 60 

014-85 95 10

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1 

014-21 28 00

Vzw OpWeg, ondersteuning van personen met een handicap

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk 

014-28 50 50



014-23 18 80

Toerisme Herentals - Grote Markt 35 

014-21 90 88

Woonzorglijn 

078-15 25 25

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan 

014-22 04 44

Zelfmoordlijn 

1813

Werkwinkel - Molenvest 21 

014-24 89 60

Ziekenvervoer (niet dringend) 

Ziekenhuis - Nederrij 133

014-24 61 11

Zit Stil (ADHD) 

105
03-830 30 25
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA

DI

WO

DO

VR

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

CC ’T SCHALIKEN EN TOERISME
Gesloten op maandag 1 en donderdag 25 mei

NA AFSPRAAK

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

BIBLIOTHEEK GILDELAAN
Gesloten op maandag 1 en donderdag 25 mei

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

10.00-16.00

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
Gesloten op maandag 1 mei

18.00-20.00

ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op maandag 1, donderdag 25
en vrijdag 26 mei

RECYCLAGEPARK
Gesloten op donderdag 25 mei

14.00-16.00

09.00-16.30

09.00-16.30

09.00-12.00

JEUGDDIENST
Gesloten op maandag 1, donderdag 11, vrijdag 12,
donderdag 25 en vrijdag 26 mei

09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30*

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30

HUMMELTJESHOF
Gesloten op maandag 1, donderdag 25
en vrijdag 26 mei

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

SPORTDIENST
Gesloten op maandag 1, donderdag 11, vrijdag 12,
donderdag 25 en vrijdag 26 mei

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

STADSARCHIEF
Gesloten op maandag 1, donderdag 25
en vrijdag 26 mei

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.00

09.00-12.00
13.30-16.00

NA AFSPRAAK

NA AFSPRAAK

STEDELIJKE WERKPLAATS
Gesloten op maandag 1, donderdag 25
en vrijdag 26 mei

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

OCMW SOCIALE DIENST
Gesloten op maandag 1, donderdag 25
en vrijdag 26 mei

09.00-11.45
18.00-19.00

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.30-10.30

ZITDAG DORPSHUIS MORKHOVEN

11.00-12.00

ZO

10.00-12.00

09.00-18.00

ZITDAG DORPSHUIS NOORDERWIJK

ZA

08.30-14.30

OCMW DIENST RECHTSHULP
Gesloten op maandag 1, donderdag 25
en vrijdag 26 mei

09.00-11.45
18.00-20.00

09.00-11.45

DIENSTENCENTRUM ’T CONVENT
Gesloten op maandag 1, donderdag 25
en vrijdag 26 mei

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

07.30-08.30
12.00-16.30

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

17.30-21.00

14.00-21.00

17.30-21.00

17.30-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

HET NETEPARK
WEDSTRIJDBAD
RECREATIEBAD EN
DOELGROEPENBAD

Op zaterdag 20 mei zijn de zwembaden vanaf 12 uur gesloten wegens een zwemwedstrijd.
Op feestdagen (maandag 1 mei en donderdag 25 mei) zijn de zwembaden open van 9 tot 17 uur.

20

mei 2017

